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Novas indústrias se instalam 
em Vargem Grande Paulista 
com a expectativa de gerar 

mais de 350 empregos

Cervejaria de Vargem Grande Paulista
recebe prêmio de 3ª melhor cerveja do Brasil

CONFEA-CREA promove 
curso de energia 

fotovoltáica

Reserve Odontologia 
investe em novas 

tecnologias 
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interpretação, conotação minimamente racista, 
homofóbica, gordofóbica, extremista, religiosa, etc 
e devem ser evitadas.

Identifi que o seu público alvo e pare de atirar a 
esmo. Menos é mais! Focar no seu público-alvo te 
possibilita conhecê-lo melhor e atender suas expec-
tativas com qualidade e efi ciência. Faça parcerias, 
ajude outros a crescer, compartilhe suas experien-
cias, quem não sabe dividir não consegue somar.

E, ainda, se coloque no lugar do seu cliente e faça 
uma análise isenta e imparcial do seu produto. 
Você consumiria esse produto da forma como se 
apresenta para o público? Faça isso e se encontrar 
falhas, melhore o processo. Pesquise junto ao públi-
co e analise todas as críticas, mesmo aquelas mais 
duras, com olhar empreendedor e foco na melhoria 
do processo.

Enfi m, um olhar otimista para o futuro ajuda em 
muito o seu desenvolvimento e a sua criatividade, 
as falhas fazem parte do caminho rumo ao sucesso. 
Lembram de Thomaz Édson, o inventor da lâmpada 
elétrica? Antes de suas invenções ele trabalhou 
como jornaleiro e telegrafi sta e, segundo a história, 
foram mais de mil tentativas, isso mesmo, mais de 
mil tentativas antes que chegasse a um resultado 
de sucesso, a invenção do século, o topo! 

E foi a partir daí que Thomaz inspirou milhares 
de pessoas a persistirem em seus objetivos, já que 
para ele as tentativas não haviam sido falhas e sim 
descobertas de fazer uma lâmpada de mil maneiras 
diferentes. 

Persista! Insista! Não desista nunca! Inove! 
Melhore! Faça de cada tentativa um dia especial 
com princípios e valores. Tudo que fi zer, faça com 
o propósito fi rme de deixar um mundo melhor do 
que esse que você encontrou. 

Cuide de si e dos outros, não se esqueça que 
viemos nesse plano para 
cumprir um propósito, para 
melhorar enquanto seres 
humanos, para deixar seres 
humanos melhores. Que 
Deus Ilumine e guarde a 
todos!
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NÃO ao pessimismo
Afi nal, o que fazer nesses tempos pós pandemia, 

guerra, o mundo em crise, sentar e chorar? A 
resposta é NÃO!!! Um categórico NÃO para o pessi-
mismo. Agora é hora de inovar, criar, se reinventar, 
mudar ou corrigir o rumo. 

Num primeiro momento, pós pandemia, é 
muito importante ter empatia com as pessoas, é 
necessário compreender as dores e os problemas 
de cada um. Em segundo lugar, não tenha medo de 
experimentar o desconhecido, pare alguns minutos 
e analise o seu negócio, abra sua mente para as 
novas perspectivas que se abriram com a crise e se 
lembre: o dinheiro não saiu do mundo, ele nunca 
sai, só muda de mãos. 

Descubra onde o dinheiro está, quem fi cou me-
lhor com a crise (CRI$E- CRIE$). Veja se o seu segui-
mento foi afetado de maneira que não vale a pena 
continuar nele, refl ita, analise as possibilidades de 
permanecer nele ou mudar, ir para outro segmento, 
veja se suas caraterísticas e habilidades se amoldam 
em outro ramo e, por fi m, tome uma decisão.

Inovar não quer dizer apenas mudar de ramo, 
mas também fazer diferente aquilo que já vinha 
fazendo, fazer melhor, adotar novas técnicas ou 
novas abordagens do mesmo negócio. Pergunte-se: 
o que o seu cliente, consumidor deseja, quais são os 
novos desafi os? 

Para os que são comerciantes, assim como eu, 
crie um diferencial competitivo para não fi car na 
vala comum do preço x qualidade e faça a distinção 
de custo x investimento. Não deixe de investir em 
marketing, isso não é custo, é investimento, e nos 
dias atuais é a mola propulsora de qualquer negócio. 
Tenha como premissa basilar que vivemos num 
mundo globalizado e tecnológico.

Cuidado com a forma como você apresenta seu 
produto/empresa nas redes sociais, a cultura do 
cancelamento, aniquilamento virtual, está pre-
sente em qualquer campanha que possa ter uma 

Wanderlei Domingues da Silva 
PRESIDENTE - ACE VGP
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• Melhor roteiro adaptado - "No ritmo do coração"
• Melhor roteiro original - "Belfast"
• Melhor filme internacional - "Drive my car" - Japão 
• Melhor atriz coadjuvante - Ariana DeBose - "Amor, sublime amor" 
• Melhor ator coadjuvante - Troy Kotsur - "No ritmo do coração" 
• Melhor animação - "Encanto" 
• Melhor fotografia - "Duna" 
• Melhor trilha sonora - "Duna" (vencedor)

E o tapa? 
Após o ocorrido na 94ª edição do Oscar que en-

trou para a história da premiação, Will Smith teve 
alguns de seus projetos em filmes interrompidos. 
Um dos casos é o do filme "Fast and Loose", da 
Netflix, protagonizado por Smith. Outra produção 
da qual o ator participaria e que pode ter sido 
afetada pelo incidente é "Bad Boys 4". 

O novo filme da franquia, produzido pela Sony, vai ser suspenso por tem-
po indeterminado. Enquanto isso os ingressos do shows de Chris Rock teve 
um aumento bem “generoso”. Antes da polêmica, os ingressos mais baratos 
eram vendidos a US$ 46 (cerca de R$ 218, na cotação atual), agora, nenhuma 
entrada sai por menos de US$ 341 (cerca de R$ 1619).  Enfim tapa de milhões.

Não deixe de acompanhar o @Cineminuto_  no instagram. Lá, você fica 
por dentro de tudo que acontece no mundo geek, nerd e toda cultura pop 
que nos cerca. 

AGENDA

Por: Jefferson Leal Por: Jefferson Leal 
@Jeffleal13@Jeffleal13

Diretor de Arte na @RevistaJP @RevistaPoderDiretor de Arte na @RevistaJP @RevistaPoder
Criador de conteúdo e CEO do @cineminuto_Criador de conteúdo e CEO do @cineminuto_
Colunista no #GlamuGeek - @GlamuramaColunista no #GlamuGeek - @Glamurama
Colaborador no @ResistEnemColaborador no @ResistEnem

O Oscar e o tapa 
de “milhões”
O Oscar 2022 nos trouxe algumas surpresas e eu não estou falando do 

“tapa” de Will Smith e Chris Rock, após o comediante fazer uma piada 
ofensiva com sua esposa, que tem alopecia.Estamos falando de "Duna" que 
ganhou o maior número de troféus: seis no total e "No ritmo do coração" se 
sagrou como o grande vencedor do Oscar 2022.

Confira aqui os ganhadores das principais categorias:
• Melhor filme - "No ritmo do coração"
• Melhor atriz -  Jessica Chastain - "Os olhos de Tammy Faye" 
• Melhor ator-  Will Smith - "King Richard: criando campeãs" 
• Melhor direção - Jane Campion - "Ataque dos cães" 

CONFEA-CREA promove 
curso de energia fotovoltaica

O mercado da energia solar cresce a cada ano, 
mostrando sinais de fortalecimento. Atenta 

às realidades que envolvem a área tecnológica, a 
AEAT (Associação dos Engenheiros, Agrônomos e 
Tecnólogos) de Vargem Grande Paulista promoveu 
entre os dias 11 e 21 de março, em parceria como 
SENAI, o curso de capacitação em energia fotovol-
taica, sendo o primeiro curso presencial com teoria 
e prática no município.

Segundo a AEAT, a capacitação teve como objeti-
vo desenvolver competências relativas à instalação 
de sistemas de microgeração solar fotovoltaica, 
considerando normas e legislações relacionadas, 
além de aspectos de saúde, segurança, meio am-
biente e atendimento ao cliente.

“Procuramos ser um agente local de promoção, 
valorização e defesa do profissional, e com isso 
buscamos recurso junto ao CONFEA-CREA (Con-
selho Federal de Engenharia e Agronomia) para 

oferecer este curso que foi um sucesso”, disse a 
diretoria da AEAT.

A demanda atual de conhecimento e compe-
tência específica neste segmento foi considerada 
pela AEAT, que se mobilizou para atender, de forma 
imediata, a essa necessidade. 

Já o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial) foi o parceiro para a realização com 
brilhante presença do seu corpo docente, que ofe-
receu material para montagem de uma mini usina 
fotovoltaica, com coordenação do professor Carlos. 

Participaram do curso profissionais vindos de 
cinco estados do Brasil e diversas cidades do inte-
rior de São Paulo. “A permanência destas pessoas 
na cidade possibilitou uma troca de conhecimen-
tos e experiências, ampliando e enriquecendo o 
conteúdo específico do curso.  A sinergia criada 
neste grupo, realça a atuação dessas partilhas no 
trabalho diário em cada região”, completou. 



4 COMUNICADOS
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

COOPERATIVA TRANSVARGEM LTDA 
DISSOLUÇÃO EM LIQUIDAÇÃO 

CNPJ 07.976.745/0001-30 | NIRE 35.400.095.857
Aos quinze dias do mês de março do ano 2022, às 9:00 horas, tendo como local a Avenida José Manoel 

de Oliveira, nº 114, sala 10, Centro, cidade de Vargem Grande Paulista, estado de São Paulo, CEP 06730-
000. PRESENÇAS: ALEXANDRE ALMEIDA BARBOSA, brasileiro, casado em regime de comunhão 
parcial de bens, motorista, nascido aos 01/11/1972, portador da cédula de identidade RG nº 24.464.333-7 
SSP/SP e do CPF/MF nº 205.079.248-43, residente e domiciliado a Rua João XXIII, nº 06, São Judas 
Tadeu; ALTAIR DE CAMPOS, casado em regime de comunhão parcial de bens, motorista, nascido aos 
27/09/1973, portador da cédula de identidade RG nº 23.081.354-9 SSP/SP e do CPF/MF nº 153.964.788-96, 
residente e domiciliado a Rua Campo Belo, nº 64, Jardim São Lucas; ANTONIO RODRIGUES FILHO, 
casado em regime de comunhão parcial de bens, motorista, nascido aos 17/07/1963, portador da cédula 
de identidade RG nº 16.678.859-4 SSP/SP e do CPF/MF 048.849.648-96, residente e domiciliado a Rua 
Dr René Correa, nº 786, Jardim São Matheus; CAMILO PINHEIRO DOS SANTOS, casado em regime de 
comunhão parcial de bens, motorista, nascido aos 18/09/1972, portador da cédula de identidade RG nº 
35.360.928-9 SSP/SP e do CPF/MF nº 000.782.456-48, residente e domiciliado a Rua São Bernardo do 
Campo, nº 220, Jardim Mirador; DELY DOS SANTOS COSTA, casado em regime de comunhão parcial 
de bens, motorista, nascido aos 26/10/1958, portador da cédula de identidade RG nº 11.583.504 SSP/
SP e do CPF/MF nº 003.930.638-01, residente e domiciliado a Rua Suzano, nº 13, Jardim São Marcos; 
ELEANDRO MARCOS NOVAES, solteiro, motorista, nascido aos 01/06/1976, portador da cédula de 
identidade RG nº 26.675.903-8 SSP/SP e do CPF/MF nº 258.330.828-97, residente e domiciliado a Rua 
João XXIII, nº 115, Bairro São Judas Tadeu,; GERÁCIO LUCAS EVANGELISTA, casado em regime de 
comunhão parcial de bens, motorista, nascido aos 23/12/1954, portador da cédula de identidade RG nº 
30.178.209-X SSP/PR e do CPF/MF nº 276.974.369-49, residente e domiciliado a Rua Mooca, nº 96, Jardim 
São Lucas; JOSÉ LINDOMAR CARNEIRO DA SILVA, solteiro, motorista, nascido aos 13/12/1972, portador 
da cédula de identidade RG nº 29.074.636-X SSP/RN e do CPF/MF nº 205.077.928-31, residente e domi-
ciliado a Rua Mairiporã, nº 23, Jardim São Marcos; JURANDIR MACIEL CARDOSO, casado em regime 
de comunhão parcial de bens, motorista, nascido aos 25/12/1968, portador da cédula de identidade RG 
nº 20.583.722 SSP/SP,  e do CPF/MF nº 104.689.986-96, residente e domiciliado a Rua Fortuna, nº 110, 
Jardim Vargem Grande; LUIZ VIEIRA DOS SANTOS, casado em regime de comunhão parcial de bens, 
motorista, nascido aos 20/05/1963, portador da cédula de identidade RG nº 16.179.606-7 SSP/SP e do 
CPF/MF nº 048.916.078-66, residente e domiciliado a Rua Mooca, nº 96, Jardim São Lucas; MARCELO 
MORGADO VIERA, solteiro, motorista, nascido aos 23/03/1971, portador da cédula de identidade RG 
nº 20.564.438-7 SSP/SP e do CPF/MF nº 113.044.408-26, residente e domiciliado a Rua Santo André, nº 
317, Jardim São Marcos; OSMAR DE JESUS TADEI, casado em regime de comunhão parcial de bens, 
motorista, nascido aos 06/10/1960, portador da cédula de identidade RG n° 14.232.756-6 SSP/SP e do 
CPF/MF nº 004.429.578-23, residente e domiciliado a Rua Jabaquara, n° 67, Jardim Mirador; ROBERTO 
SOUZA MARQUES, solteiro, motorista, nascido aos 09/01/1974, portador da cédula de identidade RG 
nº 39.179.773-6 SSP/SP e do CPF/MF nº 003.193.196-01, residente e domiciliado a Rua dos Fotógrafos, 
nº 202, Jardim Europa; VALDECI RODRIGUES ALVES, divorciado, motorista, nascido aos 23/10211970, 
portador da cédula de identidade RG nº 21.695.220-7 SSP/SP e do CPF/MF 139.782.898-65, residente e 
domiciliado a Rua Andaraí, nº 192, Jardim Bela Vista; todos brasileiros residentes e domiciliados em 
Vargem Grande Paulista, estado de São Paulo. 
1) COMPOSIÇÃO DA MESA: GERÁCIO LUCAS EVANGELISTA, presidente, ANTONIO RODRIGUES 
FILHO, secretário;
2) CONVOCAÇÃO: A convocação ocorreu através de lista de confi rmação de presença, assinada por 
todos citados acima; 
3) ORDEM DO DIA; DISSOLUÇÃO EM LIQUIDAÇÃO da sociedade cooperativa, nomeação de li-

HELENE DE OLIVEIRA PARTICIPAÇÕES LTDA
 CNPJ 14.485.260/0001-09 NIRE 35.225.101.342

ATA DE REUNIÃO E DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS QUOTISTAS, REALIZADA EM 
03 DE MAIO DE 2022

Aos 03 dias do mês de março de 2022, presentes a reunião nesta data, no escritório situado na 
Avenida Ver Jose Diniz, nº 3707 – Conj 32, Edif CB Off ice Center – Santo Amaro – São Paulo/SP – 
CEP 04603-905, dispensadas as formalidades convocatórias do artigo 1.152 do Código Civil bem 
como quaisquer outros aplicáveis à espécie, haja vista que os sócios deram-se porcientes do dia, 
horário e local da presente reunião, estando todos presentes nesta reunião, REGINA HELENE DE 
OLIVEIRA O’REILLY, OLAVO HELENE DE OLIVEIRA, ODILON CESÁRIO DE OLIVEIRA NETO, 
JOÃO BATISTA HELENE DE OLIVEIRA, RODRIGO LACERDA HELENE DE OLIVEIRA, sócios 
quotistas da Sociedade HELENE DE OLIVEIRA PARTICIPAÇÕES LTDA,  a saber:

HELENE DE OLIVEIRA PARTICIPAÇÕES LTDA, uma sociedade empresaria limitada, com 
sede social Avenida Ver Jose Diniz, nº 3707 – Conj 32, Edif CB Off ice Center – Santo Amaro – São 
Paulo/SP – CEP 04603-905, inscrita no CNPJ sob o nº 14.485.260/0001-09, para o fi m específi co de 
deliberar a retifi cação do contrato social, para redução do capital social da sociedade, e sobre isso 
POR UNIMIDADE DECIDEM reduzir o capital social o capital da sociedade que foi considerado 
excessivo levando-se em conta o objeto da sociedade e suas operações no país e conforme autoriza 
o Artigo 1082, II, do Código Civil Brasileiro.

Desta feita, considerando o capital atual registrado equivalente a R$ 2.535.150,00 (dois milhões, 
quinhentos e trinta e cinco mil, cento e cinquenta reais), os sócios acordam em reduzir o capital 
social para R$ 2.510.150,00 (dois milhões e quinhentos e dez mil e centos e cinquenta reais), 
divididos em 2.510.150,00 (dois milhões e quinhentos e dez mil e centos e cinquenta) quotas de 
R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios. Foi aprovado por 
unanimidade a alteração pelos sócios presentes. Nada mais havendo a tratar, declarou-se encer-
rada a sessão. Para constar, eu, ODILON CESÁRIO DE OLIVEIRA NETO secretário lavrei esta ata, 
que lida, votada e aprovada, vai assinada pela pelos sócios acima indicados. REGINA HELENE DE 
OLIVEIRA O’REILLY, OLAVO HELENE DE OLIVEIRA, ODILON CESÁRIO DE OLIVEIRA NETO, 
JOÃO BATISTA HELENE DE OLIVEIRA, RODRIGO LACERDA HELENE DE OLIVEIRA.

quidante e conselho fi scal; DELIBERAÇÕES: Liquidação a sociedade por não mais interessarem os 
sócios a sua continuidade; nomear liquidante o GERÁCIO LUCAS EVANGELISTA, casado em regime 
de comunhão parcial de bens, motorista, nascido aos 23/12/1954, portador da cédula de identidade RG 
nº 30.178.209-X SSP/PR e do CPF/MF nº 276.974.369-49, residente e domiciliado a Rua Mooca, nº 96, 
Jardim São Lucas, que restringirá sua gestão aos negócios inadiáveis e os necessários à liquidação da 
sociedade, empregando o nome empresarial acrescentado da expressão “EM LIQUIDAÇÃO” e de sua 
assinatura individual, com a declaração de sua qualidade (liquidante), nomear o seguinte conselho 
fi scal: 1) ALTAIR DE CAMPOS, casado em regime de comunhão parcial de bens, motorista, nascido aos 
27/09/1973, portador da cédula de identidade RG nº 23.081.354-9 SSP/SP e do CPF/MF nº 153.964.788-96, 
residente e domiciliado a Rua Campo Belo, nº 64, Jardim São Lucas, 2) ANTONIO RODRIGUES FILHO, 
casado em regime de comunhão parcial de bens, motorista, nascido aos 17/07/1963, portador da cédula 
de identidade RG nº 16.678.859-4 SSP/SP e do CPF/MF 048.849.648-96, residente e domiciliado a Rua 
Dr René Correa, nº 786, Jardim São Matheus; 3) JURANDIR MACIEL CARDOSO, casado em regime 
de comunhão parcial de bens, motorista, nascido aos 25/12/1968, portador da cédula de identidade 
RG nº 20.583.722 SSP/SP,  e do CPF/MF nº 104.689.986-96, residente e domiciliado a Rua Fortuna, nº 
110, Jardim Vargem Grande. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Terminados os trabalhos, 
inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada 
por todos os presentes.

Estrada da Água Espraiada, 
2777, Cotia/SP (entrada do 

km 51 da Bunjiro Nakao)

(11) 4158-5811
www.wzsuite.com.br

contato@wzsuite.com.br

TENHA UM
ÚNICO NÚMERO DE WHATSAPP

PARA VÁRIOS ATENDENTES

Solicite uma apresentação!

Conheça a plataformaWZ Suite
que está transformando a gestão
de atendimentos de diversas
empresas!
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Entendendo a 
pele Acneica

Por: Elisangela PachecoPor: Elisangela Pacheco
Formada em Estética pelo Instituto Brasileiro de Formada em Estética pelo Instituto Brasileiro de 
Pesquisa e Ensino (IBRAPE), área que atua há 16 anos, Pesquisa e Ensino (IBRAPE), área que atua há 16 anos, 
e cursando 5e cursando 5oo Semestre de Biomedicina na Faculdade  Semestre de Biomedicina na Faculdade 
Estácio de Sá.Estácio de Sá.

Como podemos lidar com as indesejáveis acnes? Conhecida popular-
mente como espinha, a acne é uma disfunção dermatológica. Trata-se 

de um distúrbio das glândulas sebáceas .
Sua formação acontece principalmente em pessoas que possuem a pele 

oleosa ou mista, pois as mesmas  têm no interior da sua pele (derme) glân-
dulas sebáceas hiper produtoras de sebo, consequentemente a superfície 
mais oleosa se torna um meio propicio para  proliferação de bactérias que 
necessitam exatamente dessas condições para se reproduzirem. 

A oleosidade é uma forma de defesa da pele contra micro-organismos, 
mas em excesso pode desencadear a acne, uma reação inflamatória com 
diferentes graus, que são divididos em quatro: comedões, pápulas, pústulas 
ou cistos presentes que determinam sua gravidade.

Em geral a acne afeta as regiões mais lipídicas (oleosas) da pele. Nor-
malmente atinge adolescentes e em algumas ocasiões no paciente adulto, 
em mulheres a acne pode estar relacionada à irregularidade menstrual,  
problemas hormonais, excesso de maquiagem e má alimentação.  A me-
lhor maneira de combater essa condição de oleosidade excessiva é com a 
introdução de um tratamento especifico.

É importante se atentar quanto aos produtos que inflamam a pele e 
acabam piorando o quadro da acne, pois como já comentado ela é infla-
matória. O uso de ácido todas as noites sem prescrição médica pode deixar 
a pele mais inflamada e sensibilizada, o ideal é intercalar com produtos 
mais hidratantes que aumentam o nível de agua e hidratação da pele, o 
sérum é uma ótima opção.

É essencial se conscientizar da necessidade de realizar um skin care 
adequado, que consiste na limpeza diária com sabonetes e sérum com 
ativos anti-acne e realizar o procedimento da limpeza de pele com profis-
sional capacitado.

Hoje, temos no mercado uma extensa gama de produtos que podem 
auxiliar no tratamento contra essa disfunção inflamatória, um deles é o 
ácido salicílico que evita o aparecimento da acne e diminui a oleosidade. A 
niacinamida é outro ativo que ajuda a controlar a oleosidade e além disso 
promove um clareamento na pele.

Lembrando que  em casos mais graves o ideal é procurar por uma este-
ticista ou dermatologista para melhor orientação.
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Cervejaria Brewto’s recebe prêmio 
de 3ª melhor cerveja do Brasil
O Concurso Brasileiro de Cervejas contou 3.635 amostras inscritas de 537 cervejarias de 21 estados do País

Vargem Grande Paulista foi destaque no Con-
curso Brasileiro de Cervejas, realizado no 

dia 8 de março, em Blumenau (SC), onde reuniu 
as melhores cervejas e cervejarias do Brasil da 
atualidade. E a Cervejaria Brewto’s, com sede em 
Vargem Grande Paulista, conquistou o título de 
terceira melhor cerveja do Brasil no estilo IRISH 
RED ALE, conquistando a medalha de bronze no 
concurso brasileiro de Cervejas 2022.

O concurso contou com 3.635 amostras inscritas 
de 537 cervejarias e de 21 estados do País. Os rótulos 
foram avaliados por 106 especialistas, de 21 países 
escolhidos a dedo por sua experiência e conheci-
mento em cervejas, que deu o título à Blumenau 
de capital brasileira da cerveja.

“Pra nós receber este prêmio é o reconhecimento 
de todo o esforço feito pelo time BREWTO’s ao lon-
go de nossa existência. Mostra que quando fazemos 
algo com paixão, zelo e conhecimento, o resultado 
aparece”, disseram os fundadores da Cervejaria 
Brewto’s, Tiago e Érika.

Segundo eles, o Concurso Brasileiro de Cervejas 
é o evento de maior credibilidade do Brasil e do 
mundo, pois usa critérios de julgamento reconhe-
cidos e validados no mundo todo, além de juízes 
de diversos países e grandes nomes do cenário 
nacional.

“Participamos e concorremos ao lado de grandes 
empresas e nos consagramos vitoriosos! O que mais 
uma vez nos mostra o potencial de cada um, pois 
mesmo sendo “pequenos” (quando comparados à 
potencias nacionais) e novos (2 anos de vida) con-
seguimos fi car à frente destes gigantes!”

Para garantir o sorriso perfeito 
e saudável, a Reserve Odonto-

logia fez um ousado investimento 
que modernizou a clínica e trouxe 
as últimas tendências do setor. O 
objetivo dos empreendedores, o 
casal Dra. Natalia e Erick, é garantir 
mais facilidade aos profi ssionais e 
conforto aos pacientes com proce-
dimentos cada vez menos invasi-
vos, mais rápidos e com melhores 
resultados.

O processo de inovação da Rever-
ve Odontologia é fruto dos 13 anos 
de muito trabalho e empreendedo-
rismo do casal. “Iniciamos nossas 
atividades em Vargem Grande 
Paulista em janeiro de 2009, com 
apenas um funcionário e numa 
sala de 20m2 na Galeria Raposão, 
que dividíamos entre consultório 
e recepção. Realizávamos todos 
os procedimentos de clínica geral, implantes e 

HÁ 13 ANOS NO MERCADOHÁ 13 ANOS NO MERCADO
Reserve Odontologia investe em novas 
tecnologias e equipamentos de ponta

ortodontia (aparelhos). Logo no segundo mês ali, já 
conseguimos alugar a sala ao lado e montar mais 
um consultório. Depois, em 2013, ampliamos para 
80m2, estrutura que utilizamos até o fi nal de 2021”, 
relembra Erick.

Com atendimento humanizado, profi ssionais 

capacitados e planos acessíveis para pagamen-
to, a clínica ganhou a preferência da população. 
Hoje, são mais de 12 mil pacientes conquistados 
ao longo desses 13 anos. E para acompanhar esse 
crescimento, a Reserve Odontologia ganhou novas 
instalações. 

“Percebemos a necessidade de mudar para um 
espaço maior e mais confortável para nossos pa-
cientes, com estacionamento e capaz de receber a 
modernização que tínhamos em mente, como: RX 
panorâmico, scanner odontológico digital, câmera 
intra-oral, TV no teto dos consultórios, etc”, desta-
cou o empresário.

Desde o início deste ano, a clínica está instalada 
na Rua Aroeria – 68, bairro Jardim Floresta, num 
espaço com 300m2. “Fizemos um investimento im-
portante, agora nossa clínica é ampla, confortável 
e fi cou bastante acolhedora após a reforma que 
fi zemos. Os pacientes estão gostando bastante, o 
que nos deixa muito felizes”, disse com orgulho a 

dentista Dra Natalia.
A Reserve conta atualmente, com uma equipe de 

16 profi ssionais e oferece os mais variados serviços, 
com destaque para implantes e ortodontia com 
alinhadores como o Invisaling, por exemplo. “Além 
disso, continuamos a realizar estética, clareamento 
e clínica geral. E contamos com especialistas em to-
das as áreas da odontologia para oferecer o melhor 
aos nossos pacientes”, informou a empreendedora.

Os empreendedores dra. Natalia e Erick 
inauguraram as novas instalações da Reserve 

Odontologia no início deste ano, com: RX 
panorâmico, scanner odontológico digital, 

câmera intra-oral, TV no teto dos consultórios, 
e o que há de mais moderno no setor
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Uma das sorveterias mais antigas de Vargem Grande Paulista encerra 
suas atividades no fi nal deste mês de abril. Há 37 anos vendendo o 

melhor sorvete de massa artesanal da cidade, a Sorverelli já está deixando 
seus clientes com saudades.

“Foram muitos anos produzindo com muito amor cada pote de sorvete. 
Foi uma importante oportunidade, experiência, além de um trabalho que 
me trouxe muitos clientes e amigos. Agora estamos encerrando as atividades 
porque a idade chega e quero desfrutar um pouco mais da vida e da minha 
aposentadoria”, disse ao Jornal da ACE o fundador da Sorveteria Sorverelli, 
Darli Bigarelli, que vai completar 76 anos no próximo mês.

A produção de sorvetes começou em meados de 1985, quando Darli tinha 
uma lanchonete na região central de Vargem Grande Paulista. “Foi nesta 
época que comecei a trabalhar com sorvetes, eram poucos sabores. Até que 
apareceu uma boa oportunidade e, então, vendi a lanchonete, mas fi quei com 
o maquinário de fazer sorvete”, relembra.

A partir daí, o empreendedor se aperfeiçoou nas receitas e ganhou o gosto 
de muitos clientes. “A primeira sorveteria montei na Avenida Tancredo Neves, 
onde fi quei por três anos. Depois resolvi montar em frente à minha casa, na 
Rua Valêncio Soares Rodrigues, porque o fl uxo de pessoas era maior”.

Hoje são mais de 50 sabores, sendo 35 para venda direta, produzidos 
pelo próprio Darli que nesses anos foi fi el à sua receita para que os sorvetes 

fossem cada vez mais sa-
borosos e com uma textura 
impecável.

“Estou triste, mas ao mes-
mo tempo alegre. Agradeço 
de coração a todos amigos 
e clientes pela preferência 
ao longo desses anos”, fi na-
lizou o empresário.

SUA HISTÓRIA
Após 37 anos Sorveteria 
Sorverelli encerra atividades

Darli Bigarelli

Sorveteria Sorverelli quando foi inaugurada na Rua Valêncio Soares Rodrigues

Agradeço de coração a 
todos amigos e clientes 

pela preferência ao longo 
desses anos

Agradeço de coração a ““
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350 empregos serão gerados em Vargem 
Grande Paulista com novas empresas

Por: Gisele NegrinePor: Gisele Negrine

A Importância da Gestão 
Tributária e Financeira no 
Resultado das Empresas

Diante do cenário econômico atual, da alta carga tributária e da complexi-
dade do sistema tributário do país, os tributos e os custos de operação são 

cada vez mais relevantes nos resultados das empresas e a gestão tributária e 
financeira é de extrema importância na administração dos recursos.

É possível obter os melhores resultados com a gestão tributária desde a 
criação do negócio, onde a definição do regime tributário aliado ao planeja-
mento tributário com projeções de tributos a pagar são determinantes para 

composição do custo e precificação, bem como para garantir a tributação pelo 
regime que oferece a menor carga tributária e, portanto, maior aproveitamento 
do recurso inicial.

Muito embora seja importante essa análise tributária inicial, apenas definir 
o melhor regime tributário para o negócio não garante todos os benefícios que 
a gestão tributária pode trazer ao negócio, pois a gestão tributária deve ser ob-
servada em toda operação a todo tempo.

Nesse sentido, o cadastro das regras ficais do produto é um outro ponto muito 
importante dentro da gestão tributária. Não é incomum que as regras fiscais do 

cadastro de produtos das empresas estejam incorretas 
ou desatualizadas e que, portanto, empresas estejam 
pagando impostos indevidos ou a menor, gerando ou a 
perda efetiva de recursos ou um risco fiscal.

A gestão tributária envolve muitos outros pontos a 
serem considerados e que oferecem muitos benefícios 
no negócio da empresa.

A gestão financeira está diretamente ligada ao con-
trole e análise das informações geradas pelo contas a 

pagar, contas a receber e investimentos, os relatórios gerenciais permitem ao 
empresário conhecer os números, saber onde estão sendo aplicados os recursos.

O processo de gestão tributária e financeira em conjunto é uma ferramenta 
à disposição do empresário na busca dos melhores resultados do negócio, 
pois favorece a redução da carga tributária, a redução de custos da operação, 
evita o pagamento indevido de tributos e melhora utilização dos recursos e os 
resultados.

Empresária, Contadora da Boldcont Consultoria 
e Assessoria Empresarial. Bacharel em Ciências 
Contábeis, pós-graduada em Controladoria, 
Direito Tributário, Complice e Auditoria Digital e 
especialização em SPED e Recuperação de Créditos.

Com localização privilegiada e áreas dispo-
níveis para a atividade industrial, Vargem 

Grande Paulista tem atraído empresas de vários 
segmentos. No mês de março, o prefeito Josué 
Ramos confirmou a vinda de duas novas indus-
trias para a cidade, que devem gerar mais de 350 
empregos diretos e indiretos.

Segundo ele, a Melhor Bocado está se instalando 
no bairro Portão Vermelho, no galpão onde era a an-
tiga Ferreti. Conhecida pelos deliciosos DONUTS 
congelados que produz, com as mesmas caracterís-
ticas dos produtos feitos na hora, a Melhor Bocado 
deverá gerar em torno 300 de empregos diretos e 
indiretos. 

O início das atividades está previsto para julho 
deste ano, num prédio com cerca de 6 mil metros 
quadrados, o dobro do espaço atual onde a em-
presa fabrica, além dos Donuts, outras delícias da 
padaria e confeitaria americana como salgados e 
sobremesas.

A One Big Bag também confirmou sua vinda 
para Vargem Grande Paulista e, de acordo com o 
empresário André Maziero em visita ao gabinete 
do prefeito, a empresa tem a expectativa de gerar 
mais de 50 empregos diretos. 

A empresa fabrica sacos para embalar produtos 
secos, granulados, em pó ou pastoso, geralmente 
utilizados por indústrias químicas, farmacêuticas, 
alimentícias, siderúrgicas e outros.

Da esquerda p/ direita: Jorge Ikeda diretor da empresa Melhor Bocado, 
o secretário de Indústria e Comércio Maruro, o prefeito Josué Ramos e o 

Gerson Keila um dos sócios da Melhor Bocado

PROCURA EMPREGO?
Cadastre-se no Balcão 
de Empregos da ACE

Disponível no portal da ACE (www.acevgp.com), 
esta ferramenta tem como objetivo auxiliar a 

procura de emprego. Os interessados cadastram o 
currículo no site, assim que os dados são recebidos 
a equipe da ACE avalia o perfil do candidato e envia 

às empresas que disponibilizam as vagas.
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Olá, fl or do pântano, o mês de abril começa bem, não é? Já começamos 
celebrando a mentira, que horror! Sendo assim vou falar como cada signo é 
em relação a mentira:

Capricórnio – Trata a mentira com oito ou oitenta, diz que não suporta 
mentir, esse povinho adora destilar suas mentiras por todos os cantos, e ainda 
quer ser passar por vítima, quando é descoberto.

 Touro – Esse é um sete um, o original, por isso é considerado o signo da 
mentira. Você conhece alguém desse signo, se sim, tome muito cuidado. Ele 
esconde cada coisa. Todo cuidado é pouco.

 Pei�es – Também não gosta de mentiras, mas sempre que pode soltar uma, 
ou melhor, várias, é um combo. Se é descoberto, solta outras mentiras para 
sustentar as anteriores, credo!

 Câncer – Essa fl or do pântano diz que a mentira não faz parte do seu vo-
cabulário. Eles não contam mentiras, apenas distorcem os fatos, com uma 
leve pitada de malagueta.

 Libra – São capazes de mentir com muita facilidade, o tal equilíbrio dos 
librianos, volta para o armário, e quem sai é a famigerada mentira em pele 
de Nazaré Tedesco ou Carminha. Imagina o resultado.

 Áries – Diz não gostar das mentiras, vou fi ngir que acredito. Eles mentem 
mais que a própria mentira, e quando são pegos entram em desespero e co-
meçam a cantar: “o meu mundo caiu...”

 Escorpião – A base de um relacionamento é a verdade [nossa pensei que 
era joias, jantares chiques...], mas parecem que eles faltaram nessa aula. 
Mentem muito e afi rmam que não é nada.

 Leão – É uma batalha para a juba fedida não mentir, a língua entra em 
desespero, até dormindo os leoninos mentem. Eles mentem tanto, mas tanto 
que acreditam nas próprias mentiras.

 Sagitário – É o signo que sabe mentir melhor, é quase impossível não 
acreditar, mas tem um porém, a mentira tem pernas curtas, cerca de 10 cm, 
quando isso acontece entra em cena quem? Maria do Bairro, simmmm ela 
mesmo.

 Gêmeos – A mentira não é nenhuma possibilidade, até que Ruth e Raquel 
precisem de algo, aí tomem cuidado que até você pode ser enganado com 
tantas mentiras sórdidas. Pode custar até o seu emprego, cuidado.

 Aquário – É o único signo que não gosta de mentira. Rsrsrsrs te peguei. 
Eles disputam o primeiro lugar com touro e sagitário. Os aquarianos se dizem 
corretos, moralistas, mas é tudo fake News, o sobrenome deles é mentira, não 
preciso falar mais nada.

 Virgem – Mentira é diferente de falsidade. Falsidade é a especialidade dos 
virginianos, muitos dizem que falsidade é mentira sim. Então digamos que 
a falsidade (mentira) desse signo é diabólica, ela destrói.

SOCIAL

Horóscopo 
Malvado

 Com Guru 
sem Noção: 

Basilio Santos

Quer participar deste espaço? Entre em contato com a ACE pelo email: comercial@acevgp.com

#SaiuNaFoto

www.basiliosantos.com.br

www.basiliosantos.com.br

Olá fl or do pântano, dia 15 de abril é o seu 
dia! Esse ariano tem medo do tempo, será 
que ele não sabe ver horas? Ele diz que o 

tempo é impiedoso. Joel tem um sonho, que 
é ter um lugar ao sol. Oi?! Vai gostar de calor 

assim lá no Saara. Ele tem uma palavra 
de inspiração: ATITUDE... Segunda a fl or do 
pântano Joel, o ser humano é do tamanho 
que quer ser. Claro né? Você tem 1,50 m? 

Parabéns Joel Júnior.

Segundo o Guru Sem Noção, 

esse ariano que nasceu dia 18 

de abril, roda a baiana, desce das 

tamancas quando pega a sua bike 

para um rolê e se depara com a 

chuva. Ele adora curtir a família, 

amigos e uma magrela, a bike viu? 

Parabéns Rafael.

Parabéns Rhavi!!!!!
É minha gente, no dia 23 

de março o pequeno Rhavi 
completou mais um aninho de 

pura alegria, na verdade dois 
aninhos. Que Papai do céu te 

abençoe sempre.

Time vitorioso
No dia 27 de março o time Menor 

do Vapo foi campeão do Festival 

do Nagoya, vencendo o time por 

10 a 5. Destaque para o goleiro 

Erick Cascardi que teve uma 

brilhante atuação. Parabéns a 

todos do time.

Parabéns também para a nova Diretoria da Subseção 
da OAB de Vargem Grande Paulista, eleita para o triênio 
2022/2024, composta pelo: presidente da Subseção dr. 
Thiago Comin, a vice-preidente dra. Lurdes, a Secretária 
Geral dra. Ana, o Secretário Geral dr. Alan e o Tesoureiro 
dr. Joel. Na cerimônia estiveram, ainda, o prefeito Josué 

Ramos ao lado da primeira dama Soeli, o procurador 
Geral dr. Douglas Bigarelli, a presidente da Seccional da 

OAB São Paulo dra. Patricia Vanzollini, e a Conselheira 
Seccional da OAB  São Paulo Dra. Mariana 
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Por: Dr. Marcelo LimaPor: Dr. Marcelo Lima
CEO da Multi Center Group 
Diretor Geral da Center Tudo Mega Store
Professor Doutor Executivo na FGV
Coach e Consultor em Gestão Empresarial 
@profmarcelolima
marcelo@centerconsulting.com.br

Por que as 
empresas estão 
fechando as portas?
Muitos empreendedores acreditam que um novo ciclo em busca da tão 

sonhada liberdade financeira se inicia ao abrir uma nova empresa. 
Esses futuros empresários ou podemos dizer sonhadores, na maioria das 
vezes recorrem ao dinheiro do FGTS acumulado por anos, outros fazem 
empréstimos bancários tentadores (claro que não seria prudente nesse mo-
mento com a taxa Selic 11,75% aa) e também têm aqueles que creditam todos 
os investimentos familiares para partilhar de uma sociedade empresarial. 

Contudo, não vou aqui entrar no mérito do sonho ou da transformação 
deste sonho em um objetivo concreto, até porque, toda a razão da existência 
de um negócio (a missão) surge de um sonho, de um propósito ou de uma 
oportunidade, assim como o estado desejado de futuro conhecido como 
visão do negócio. O que eu tento compartilhar na verdade é que para abrir 
uma empresa você precisa buscar o que verdadeiramente interessa, o lucro. 

Ou seja, o empreendedor precisa responder o por que ele despendeu de 
tanto dinheiro para ter lucro se ele não sabe ao menos qual é o seu NEGÓCIO? 
Como consultor empresarial e professor de uma das melhores instituições 
de ensino na área de negócios do país, presencio de perto que os pequenos e 
médios empreendedores não conseguem ao menos fazer a sua empresa gerar 
caixa para cumprir com as suas obrigações. A maioria fica apagando incên-
dios e se enganando ao ponto de achar que esta fazendo um bom trabalho, só 
que na verdade, a historia mostra que não passam de prisioneiros do próprio 

negócio, são centralizadores e/ou escravos do processo operacional. 
A falta de tempo e o estrondoso passivo financeiro, não permitem que o 

empresário busque por conhecimento mínimo para discutir um planejamento 
estratégico, os métodos para redução de custo ou um simples diferencial para 
aumentar a percepção de valor do cliente e consequentemente as receitas. 
Agora, se você leu até aqui, com certeza deseja saber por que as empresas estão 
fechando as portas?. 

A resposta é bem simples e direta: os empresários não entendem que se 
começam o jogo perdendo, eles nunca vão ganhar. Estou afirmando porque 
para desfrutar do sucesso, os empresários precisam ter ao menos noção dos 4 
pilares da gestão empresarial: 
• Gestão financeira: relatórios contábeis DRE (demonstrativo de resultado e 

exercício), DFC (demonstrativo de fluxo de caixa), BP (balanço patrimonial); 
• Gestão de Pessoas: código de cultura, subsistemas de RH (recrutamento, 

seleção, desenvolvimento e monitoramento), descrição de cargos, salários 
e até mesmo um plano de carreira; 

• Gestão comercial: time de vendas engajados, treinamentos eficazes, metas 
fidedignas do cenário atual e indicadores de desempenho;

• Gestão de processos: fluxogramas operacionais, diretrizes, monitoramento 
e controle de qualidade. 

Calma, você não precisa se desesperar, esses são só alguns exemplos 
que contemplam a gestão empresarial assertiva e posso garantir que está 
disponível para qualquer um, basta querer e agir. Por fim, não podemos 
esquecer de destacar as forças motrizes PEST (Política, Econômica, Social 
e Tecnológica) que jogam contra ou a favor do empresário. Cabe ao interes-
sado tirar proveito, até porque, todo mundo sabe que é na crise que surgem 
as oportunidades, não é?

O importante é entender que ser empresário é muito diferente do que ter 
um simples negócio e deixar ele te conduzir ao ponto de ter que vender o 
almoço para pagar a janta. Seja consciente, abra sua mente e comece elimi-
nando essa maldita crença de que o “olho do dono é que engorda o gado”, isso 
é desculpa das vítimas sofredoras. Você precisa buscar conhecimento, criar 
processos e aplicá-los como um verdadeiro gestor empresarial. 

Se você não tem tempo, então saia do operacional e comece a subir o de-
grau hierárquico da gestão, vá primeiro para o gerencial e depois migre para 
o degrau estratégico. Só não esqueça que a empresa é o reflexo do dono e que 
todo conhecimento só é válido quando a mudança traz benefícios. Boa sorte 
e se você aprendeu alguma coisa com o meu texto, por favor, não permita 
que a sua empresa seja a próxima a fechar as portas!

Curso gratuito do 
Sebrae-Aqui

Tá querendo formali-
zar o seu negócio? A 

Secretaria de Indústria 
e Comércio, em parce-
ria com o Sebrae-Aqui, 
promoverá dia 28 de 
abril, o curso presencial 
“Descomplique Empreendedorismo”. O curso será 
realizado das 9h às 13h, no pólo da ETEC-VGP 
(Rua Mario Scarvance, 102 – Centro). Inscrições 
e mais informações: entre em contato com o 
Sebrae-Aqui VGP 11 4158-7695 ou sebraeaqui1@
vargemgrandepaulista.sp.gov.br

Prazo para regularização do Simples é 
prorrogado e Refis das MPEs vira lei

O prazo de regularização do Simples Nacional 
foi prorrogado para abril. Em reunião reali-

zada nesta dia 18 de março, o Comitê Gestor do 
Simples Nacional prorrogou o prazo que encerraria 
dia 31 março, para 29 de abril. A ampliação atende 
o pedido dos empreendedores e era defendida pela 
rede de Associações Comerciais.

Na oportunidade, também foi regulamentado 
o Refis do Simples, que oficialmente é chamado 
Programa de Reescalonamento do Pagamento de 
Débitos (Relp). O Diário Oficial da União promul-
gou a Lei Complementar nº 193/2022, que institui 
um programa de renegociação de dívidas para mi-

cro e pequenas empresas do regime simplificado.
A adesão ao refinanciamento será feita exclusi-

vamente de forma on-line, por meio do Portal da 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
até 29 de abril. O site para solicitar o refinancia-
mento é: https://www.regularize.pgfn.gov.br
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(11) 99512 6269
DELIVERY DE CHOPP

DE FESTA
BARRIL DE COPP

vargem grande, cotia, são Roque

Fim de semana
pede um

Thiago Monteiro de Vargem Grande Paulista 
brilha na estreia da Fórmula Vee Open

ESPORTES

Nasce uma jovem promessa do automobilismo 
em Vargem Grande Paulista. Com apenas 

16 anos, Thiago Monteiro brilhou na estreia da 
Fórmula Vee Open, a competição exclusiva para 
iniciantes, disputada no dia 2 de abril, no ECPA 
em Piracicaba. 

Na corrida mais acirrada do dia, o garoto vargem-
-grandense conquistou o segundo lugar na série GP 
Suspensão Peças e Serviços. Desde a largada, Thiago 
Monteiro travou um grande duelo com o paranaense 
Luiz Felipe ( 21 anos). Os dois correram juntos durante 
toda a prova e o rival de Curitiba cruzou a linha de 
chegada com apenas 0s556 de vantagem. 

“Este foi um sonho realizado, disputar a minha 
primeira prova de automobilismo. E ainda da forma 
como foi, tensa e nervosa, com a defi nição por menos 
de um segundo”, disse Thiago. “O segundo lugar foi 
um grande resultado, e acredito que a partir de agora 
a tendência é melhorar e vou procurar brigar sempre 

pela vitória.” 
O garoto ainda cravou a melhor volta da prova, com 

o tempo de 1min14s696. Ele e apenas mais um piloto 
conseguiram andar abaixo de 1min14s na pista do 
ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo).

O resultado foi ainda mais impressionante pelo 
pouco tempo que o garoto tem no esporte. Ele come-
çou a competir apenas no ano passado em provas de 
kart e já chamou a atenção. Thiago Monteiro foi vice-
-campeão no KVR e terceiro colocado no Kart Drivers. 
Ao todo, ele disputou 50 provas de kart, com nove 
vitórias (a última, no kartódromo da Granja Vianna).

A Fórmula Vee Open está em sua segunda edição, 
destinada exclusivamente para quem está começan-
do no automobilismo. A próxima etapa da competição 
será no dia 25 de junho, também no ECPA, em Pira-
cicaba. Para saber mais e como se inscrever, acesse 
www.fvee.com.br
Fonte: Revista Líder piloto_thiago.monteiro_

Thiago Monteiro, a  
nova revelação no 
automobilismo, agora 
busca patrocinadores 
para impulsionar 
sua carreira.


